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STEBĖSENOS KOMITETO VEIKSMŲ PROGRAMŲ, ĮGYVENDINANČIŲ LIETUVOS 2007–

2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO 

STRATEGIJĄ, ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRAI ATLIKTI  
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(RAŠYTINĖ PROCEDŪRA) 

 

NUTARIMAS 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–

2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai 

atlikti (toliau – Stebėsenos komitetas) 2013 m. kovo 19 d. posėdžio (organizuoto taikant rašytinę 

procedūrą) protokoliniu sprendimu Nr. 37P-1 (39), Stebėsenos komitetas n u t a r i a : 

 

1. Patvirtinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 

2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. 

lapkričio 21 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2012)8453 (toliau – Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programa), 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ naujos priemonės 

,,Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“ remiamoms veikloms – niekur nedirbančio jaunimo 

savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas; intensyvios individualios pagalbos teikimas socialiai 

pažeidžiamiems jauniems žmonėms – naująjį specialųjį atitikties bendrai finansuojamų iš Europos 

Sąjungos fondų lėšų projektų (toliau – projektų) atrankos kriterijų ir jo paaiškinimą: 
 

Pareiškėjai ir projektai turi atitikti Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu 

Nr. A1-73 (Žin., 2013, Nr. 22-1100), nuostatas.*. 
* Pareiškėjai ir projektai turi atitikti Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos tikslus, 

uždavinius, veiklas bei nurodytus vykdytojus. 

 
Pastaba. Specialusis atitikties projektų atrankos kriterijus bus taikomas, kai bus patvirtintas Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos priedo pakeitimas. 

 

2. Patvirtinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas 

užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų integracija į darbo rinką“ remiamoms veikloms – paslaugų, veiklos modelių, skatinančių 

socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų įsitraukimą į darbo rinką, kūrimas bei 

įgyvendinimas; savanoriško darbo skatinimas socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų 

integracijos į darbo rinką srityje; socialinio darbo metodikų darbui su socialines rizikos bei socialinę 

atskirtį patiriančiais asmenimis (šeimomis) parengimas ir vykdymas; socialinių darbuotojų, savanorių 

bei kitų darbuotojų, dirbančių aukščiau išvardintose srityse, mokymai ir kvalifikacijos kėlimas – 

specialiojo atitikties projektų atrankos kriterijaus ir jo paaiškinimo pakeitimą / papildymą: 

 

Projektas turi atitikti vienos iš šių programų nuostatas: 
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Probacijos sistemos Lietuvoje koncepciją ir probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos 

įgyvendinimo priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 21 d. 

nutarimu Nr. 220.* 
* Projektas atitinka šį kriterijų, jeigu įgyvendina šiame teisės akte nustatytą koncepcijos įgyvendinimo 4.2 

priemonę – naudojant ES struktūrinių fondų paramą, remti nuteistųjų, kuriems paskirta probacija, socialinės 

integracijos ir socialinių paslaugų plėtros projektus. 
 

Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003–2013 m. programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 850.* 
* Projektas atitinka kriterijų, jeigu jis įgyvendina šios programos 25.6 punkte nustatytą uždavinį – 

užtikrinti, kad žmonėms su negalia būtų prieinama visokia veikla ir ištekliai, mažinti socialinę jų atskirtį ir 

šalinti aplinkos kliūtis, trukdančias jiems lygiai su visais dalyvauti visuomenės gyvenime. 
 

Nacionalinis pranešimas apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 

2008–2010 m. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. pasitarimo protokolas Nr. 

49).* 
* Projektas atitinka kriterijų, jeigu jis įgyvendina šių strategijų 2.4.2 punkte nustatytą uždavinį – 

socialinės aprėpties stiprinimas. 
 

Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. XI-1078.* 
* Projektas atitinka kriterijų, jeigu jis įgyvendina šios programos 10 priemonę 2 uždaviniui pasiekti – 

užtikrinti reabilitacijos ir reintegracijos į visuomenę paslaugų kokybę ir prieinamumą asmenims, neteisėtai 

vartojantiems narkotines ir psichotropines medžiagas. 

 

3. Patvirtinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių 

gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės „Valstybės 

tarnybos sistemos stiprinimas“ remiamoms veikloms – Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių 

valstybės tarnybos tyrimai, teisės aktų analizių ir rekomendacijų, kaip juos tobulinti, rengimas, 

monografijų ir metodinės medžiagos rengimas ir leidyba; žmogiškųjų išteklių valdymo plėtros 

koncepcijų, strategijų, planų rengimas ir jų įgyvendinimo priemonių (įskaitant bandomuosius 

projektus) vykdymas, pokyčių poveikio vertinimas, gerosios praktikos / patirties sklaida, seminarų, 

konferencijų organizavimas ir dalyvavimas juose; viešosios nuomonės tyrimai ir viešųjų ryšių 

priemonių, kurių reikia įvairiai priemonės veiklai, įgyvendinimas; valstybės tarnautojų registro ir 

valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra, kitų informacinių 

technologijų projektų, kurių reikia įvairiai priemonės veiklai, įgyvendinimas; valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia naujoms valstybės tarnybos 

sistemos tobulinimo priemonėms įgyvendinti – specialiojo atitikties projektų atrankos kriterijaus ir 

jo paaiškinimo pakeitimus: 

 

Projektai atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 (Žin., 2012, Nr. 22-1009) (toliau – 

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa), 12 punkte nustatytą tikslą, 13.3. punkte 

nustatytą uždavinį ir šios programos įgyvendinimo veiksmų planą.*  
* Jei projekto veiklos susijusios su Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 12 punkte 

nustatytu tikslu – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą, taip 

pat, jei projektas atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 13.3. punkte nustatytą 

uždavinį – didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, 

diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją, taip pat, jei projektas atitinka bent vieną iš Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintų Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų 

programos įgyvendinimo veiksmų plano 3.3.1 arba 3.3.2 priemonių įgyvendinimo veiksmų, projektas atitinka šį 

kriterijų.  

Nurodytas Viešojo administravimo tobulinimo 2012–2020 metų programos tikslas ir uždavinys tiesiogiai 

prisideda prie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 1 uždavinio – tobulinti žmogiškųjų 

išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje, įgyvendinimo.  
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4. Patvirtinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 

„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 
priemonės „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ 

remiamoms veikloms – mokymo poreikių analizė; mokymo programų ir lektorių rengimas; mokymo 

medžiagos atnaujinimas ir (ar) rengimas, leidyba; mokymo priemonių įsigijimas; įvairių mokymo ir 

mokymosi formų kūrimas ir įgyvendinimas; mokymo organizavimas; stažuočių (komandiruočių), 

skirtų pasirengti pirmininkauti Europos Sąjungai 2013 metais, organizavimas Europos Sąjungos 

institucijose ir Europos Sąjungos valstybių narių institucijose; valstybės tarnautojų kvalifikacijos 

tobulinimo įstaigų stiprinimas – antrojo specialiojo atitikties projektų atrankos kriterijaus ir jo 

paaiškinimo pakeitimus: 

 

2. Projektai atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 (Žin., 2012, Nr. 22-1009) 

(toliau – Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa), 12 punkte nustatytą tikslą, 13.3. 

punkte nustatytą uždavinį ir šios programos įgyvendinimo veiksmų planą.*  
* Jei projekto veiklos susijusios su Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 12 punkte 

nustatytu tikslu – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą, taip 

pat, jei projektas atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 13.3. punkte nustatytą 

uždavinį – didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, 

diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją, taip pat, jei projektas atitinka bent vieną iš Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintų Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų 

programos įgyvendinimo veiksmų plano 3.3.1 arba 3.3.2 priemonių įgyvendinimo veiksmų, projektas atitinka šį 

kriterijų.  

Nurodyti Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metų strategijos ir Viešojo administravimo tobulinimo 

2012–2020 metų programos tikslai ir uždaviniai tiesiogiai prisideda prie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 4 prioriteto 1 uždavinio – tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius 

gebėjimus valstybės tarnyboje, įgyvendinimo.  

 

 5. Patvirtinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių 

gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės „Valstybės 

institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ remiamoms veikloms – mokymo 

poreikių analizė; mokymo programų ir lektorių rengimas; mokymo medžiagos atnaujinimas ir (ar) 

rengimas, leidyba; mokymo priemonių įsigijimas; įvairių mokymo ir mokymosi formų kūrimas ir 

įgyvendinimas; mokymo organizavimas – specialiųjų atitikties projektų atrankos kriterijų ir jų 

paaiškinimų pakeitimus: 

 

1. Projektai, kurie atitinka Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metų strategijos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 20 (Žin., 2011, Nr. 

6-230), bent vieną iš 6.1, 6.2, 6.4 ir 7 punktuose nustatytų prioritetinių valstybės tarnautojų mokymo 

tikslų.*  
* Projektų veiklos susijusios su bent vienu iš Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metų strategijos 

6.1, 6.2, 6.4 ir 7 punktuose nustatytų prioritetinių valstybės tarnautojų mokymo tikslų: 6.1 punktas – tobulinti 

vadovavimo gebėjimus, stiprinti lyderiavimo, vadybinę ir valdymo kompetenciją; 6.2 punktas – tobulinti 

gebėjimus, susijusius su dalyvavimu Europos Sąjungos sprendimų priėmimo, priimtų sprendimų įgyvendinimo 

užtikrinimo ir Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungoje 2013 metais procesuose (pagal 

specialiąsias kvalifikacijos tobulinimo programas); 6.4 punktas - tobulinti valstybės tarnautojų, teikiančių 

paslaugas gyventojams, atitinkamus gebėjimus ir įgūdžius; 7 punktas – Valstybės ir savivaldybių institucijos ir 

įstaigos, atsižvelgdamos į savo strateginius tikslus, papildomai nustato ir kitus savo institucijai ar įstaigai 

aktualius prioritetinius valstybės tarnautojų mokymo tikslus.  

2. Projektai atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 (Žin., 2012, Nr. 22-1009) 

(toliau – Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa), 12 punkte nustatytą tikslą, 13.3. 

punkte nustatytą uždavinį ir šios programos įgyvendinimo veiksmų planą.*  
* Jei projekto veiklos susijusios su Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 12 punkte 

nustatytu tikslu – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą, taip 

pat, jei projektas atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 13.3. punkte nustatytą 
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uždavinį – didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos 

rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją, taip pat, jei projektas atitinka bent vieną iš 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintų Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų 

programos įgyvendinimo veiksmų plano 3.3.1 arba 3.3.2 priemonių įgyvendinimo veiksmų, projektas atitinka šį 

kriterijų.  

Nurodyti Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metų strategijos ir Viešojo administravimo tobulinimo 

2012–2020 metų programos tikslai ir uždaviniai tiesiogiai prisideda prie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 4 prioriteto 1 uždavinio – tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius 

gebėjimus valstybės tarnyboje, įgyvendinimo.  

 

 6. Patvirtinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių 

gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės „Veiklos 

valdymo tobulinimas“ remiamoms veikloms – strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų 

stebėsenos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas; informacinės sistemos (posistemės) ir (ar) duomenų 

bazės, kurių reikia strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėsenai atlikti, sukūrimas; Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei atskaitingų institucijų atliekamų funkcijų ir programų analizė ir metodikos (-ų) 

rengimas; sprendimų projektų poveikio vertinimo proceso tobulinimas; bandomųjų projektų vykdymas 

įgyvendinant veiklos valdymo tobulinimo priemones; atitinkamų mokymo programų rengimas, valstybės 

institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia naujoms veiklos valdymo 

tobulinimo priemonėms įgyvendinti – specialiojo atitikties projektų atrankos kriterijaus ir jo 

paaiškinimo pakeitimus: 

 

Projektai atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 (Žin., 2012, Nr. 22-1009) (toliau – 

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa), 12 punkte nustatytą tikslą, 13.1 punkte 

nustatytą uždavinį ir šios programos įgyvendinimo veiksmų planą.*  
* Jei projekto veiklos susijusios su Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 12 punkte 

nustatytu tikslu – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą, taip 

pat, jei projektas atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 13.1 punkte nustatytą 

uždavinį – diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą, taip pat, jei projektas atitinka bent vieną iš 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintų  Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 

metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 3.1.1 priemonės įgyvendinimo veiksmų, projektas atitinka šį 

kriterijų.  

Nurodyti Viešojo administravimo tobulinimo 2012–2020 metų programos tikslas ir uždavinys tiesiogiai 

prisideda prie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 2 uždavinio – gerinti veiklos 

valdymą, geriau įgyvendinti Europos Sąjungos politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą. 

 

 7. Patvirtinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių 

gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės „Viešojo 

administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ remiamoms veikloms – viešojo administravimo 

subjektų ir jų veiklos stebėsenos sukūrimas; analizių, tyrimų atlikimas, metodinės medžiagos, kaip 

valstybiniam ir nevalstybiniam sektoriams, centriniams, teritoriniams ir vietos savivaldos lygmenims 

paskirstyti uždavinius ir funkcijas, rengimas; viešojo administravimo subjektų vidaus struktūros tvarkymo, 

dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo tobulinimas; bendrų informacinių 

sistemų, skirtų efektyvesniam viešojo sektoriaus finansų valdymui ir apskaitai valstybės ir savivaldybių 

lygmenimis, kūrimas ir diegimas; valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimas, diegimas ir 

naudojimas valstybės turtui valdyti; konsultacinės pagalbos teikimas viešojo administravimo subjektams, 

siekiant sustiprinti jų gebėjimus įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

reformą; viešojo administravimo subjektų veiklos analizės atlikimas, veiklos valdymo modelių diegimas; 

centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos diegimas; studijų, tyrimų, analizių, metodikų, vadovų, 

rekomendacijų, kurių reikia priemonės veiklai vykdyti, rengimas; valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia naujoms viešojo administravimo subjektų 

vidaus administravimo tobulinimo, veiklos valdymo, stebėsenos ir kitoms sistemoms diegti – pirmojo 

specialiojo atitikties projektų atrankos kriterijaus ir jo paaiškinimo pakeitimus: 
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1. Projektai atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 (Žin., 2012, Nr. 

22-1009) (toliau – Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa), 12 punkte nustatytą 

tikslą, 13.1, 13.2 punktuose nustatytus uždavinius ir šios programos įgyvendinimo veiksmų planą.*  
* Jei projekto veiklos susijusios su Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 12 punkte 

nustatytu tikslu – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą, taip 

pat, jei projektas atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 13.1 punkte nustatytą 

uždavinį – diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą, arba 13.2 punkte nustatytą uždavinį – 

nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą, taip pat, jei projektas atitinka bent vieną iš 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintų Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų 

programos įgyvendinimo veiksmų plano 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2 arba 3.2.3 priemonių įgyvendinimo veiksmų, 

projektas atitinka šį kriterijų. 
Nurodyti Viešojo administravimo tobulinimo 2012–2020 metų programos tikslas ir uždavinys tiesiogiai 
prisideda prie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 2 uždavinio – gerinti veiklos 
valdymą, geriau įgyvendinti Europos Sąjungos politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą. 

  

8. Patvirtinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių 

gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės „Viešųjų 

paslaugų kokybės iniciatyvos“ remiamoms veikloms – šiuolaikinių paslaugų teikimo metodų (modelių) 

diegimas viešojo administravimo institucijose/įstaigose, analizė ir sklaida; informacijos apie viešojo 

administravimo institucijų/įstaigų gerąją patirtį, veiklos gerinimo naujoves (vadovų rengimas, konferencijų, 

seminarų organizavimas, užsienio ekspertų patirties perėmimas ir kita) sklaida; kokybės vadybos modelių 

ir sistemų diegimas ir sertifikavimas viešojo administravimo institucijose/įstaigose (kokybės vadybos 

modelių diegimas, sertifikavimas, konsultavimo, mokymo paslaugos ir kita); kokybės vadybos metodų 

taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose / įstaigose stebėsenos atlikimas; piliečių 

aptarnavimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose gerinimas (tyrimų, apklausų atlikimas, 

metodinės medžiagos rengimas ir kita); centralizuotos viešųjų ir administracinių paslaugų sistemos kūrimas 

ir diegimas įgyvendinant „vieno langelio“ principą; „vieno langelio“ principo įgyvendinimas; valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia „vieno langelio“ 

principui ar piliečių aptarnavimo tobulinimo sistemoms diegti – pirmojo specialiojo atitikties projektų 

atrankos kriterijaus ir jo paaiškinimo pakeitimus: 

 

1. Projektai atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 (Žin., 2012, Nr. 22-1009) 

(toliau – Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa), 10, 12 punktuose nustatytus tikslus, 

11.2, 13.1 punktuose nustatytus uždavinius ir šios programos įgyvendinimo veiksmų planą.*  
* Jei projekto veiklos susijusios su Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 10 punkte 

nustatytu tikslu – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą, arba su 12 punkte nustatytu 

tikslu – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą, taip pat, jei 

projektas atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 11.2 punkte nustatytą uždavinį – 

gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą 

visuomenei, arba 13.1 punkte nustatytą uždavinį – diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą, taip 

pat, jei projektas atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintų Viešojo 

valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2.2.3 arba 3.1.5 priemonių 

įgyvendinimo veiksmų, projektas atitinka šį kriterijų. 

 

 9. Patvirtinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių 

gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės „Ekonominės 

veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ remiamoms veikloms – administracinės 

naštos ir prisitaikymo išlaidų skaičiavimo metodikos, jos taikymo vadovo parengimas, mokymas naudotis 

šiuo vadovu; administracinės naštos skaičiavimas ir mažinimas; prisitaikymo prie teisės aktų reikalavimų 

išlaidų skaičiavimas ir mažinimas; elektroninės administracinės naštos duomenų bazės sukūrimas; geresnio 

reglamentavimo priemonių viešinimas ir socialinių ekonominių partnerių (verslo, mokslo, nevalstybinių 

organizacijų) įtraukimas; rekomendacijų teisės aktų peržiūrai pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) 

reikalavimus parengimas ir valstybės tarnautojų mokymas, kaip naudotis rekomendacijomis; 
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rekomendacijų dėl administracinių procedūrų tvarkymo elektroninėmis ryšio priemonėmis 

parengimas ir valstybės tarnautojų mokymas, kaip naudotis rekomendacijomis; pasirengimas dalyvauti ES 

vidaus rinkos informacinėje sistemoje ir su tuo susijęs mokymas; kontaktinės institucijos modelio 

parengimas, organizacinių, teisinių, techninių ir finansinių prielaidų sukūrimas; administracinės naštos 

Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos parengimas; 

veiksmai, skirti teisinio reglamentavimo kokybei gerinti; veiksmai, skirti informacijos apie teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus verslui prieinamumui didinti; tyrimų ir analizių, reikalingų šios priemonės 

veikloms įgyvendinti ir pagal priemonę įgyvendinamų projektų tikslams ir rezultatams pasiekti, vykdymas; 

mokymas remiamas tiek, kiek jo reikia šios priemonės veikloms įgyvendinti ir pagal priemonę 

įgyvendinamų projektų tikslams ir rezultatams pasiekti – pirmojo specialiojo atitikties projektų 

atrankos kriterijaus ir jo paaiškinimo panaikinimą ir antrojo specialiojo atitikties projektų 

atrankos kriterijaus ir jo paaiškinimo pakeitimus: 

 

Projektas atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 (Žin., 2012, Nr. 22-1009) (toliau – 

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa), 12 punkte nustatytą tikslą, 13.1 punkte 

nustatytą uždavinį ir šios programos įgyvendinimo veiksmų planą.* 
* Jei projekto veiklos susijusios su Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 12 punkte 

nustatytu tikslu – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą, taip 

pat, jei projektas atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 13.1 punkte nustatytą 

uždavinį – diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą, taip pat, jei projektas atitinka bent vieną iš 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintų Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų 

programos įgyvendinimo veiksmų plano 3.1.2 priemonės įgyvendinimo veiksmų, projektas atitinka šį kriterijų. 
 
Pastaba. Specialieji atitikties projektų atrankos kriterijai bus taikomi, kai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro įsakymu bus patvirtintas Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 
veiksmų planas. 

 

10. Patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 

2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. 

liepos 25 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2012)5383 (toliau – Ekonomikos augimo veiksmų 

programa), 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai 

ir technologinė plėtra“ priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ 

remiamoms veikloms – studijų infrastruktūros, reikalingos mokslui imliems ūkio subsektoriams, 

kūrimas; mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) veiklai vykdyti skirtos bendrosios, 

technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas, optimizavimas ir 

restruktūrizavimas – specialiojo atitikties projektų atrankos kriterijaus paaiškinimo pakeitimą: 

 

1. Projektas turi atitikti programos „Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo 

bendradarbiavimo programa“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 

kovo 3 d. įsakymu Nr. ISAK- 563 (Žin., 2008, Nr. 29-1036), nuostatas.* 
* Jeigu projektas atitinka programos „Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo 

bendradarbiavimo programa“ tikslus ir uždavinius bei veiklų grupės „Nacionalinių atviros prieigos mokslinių 

tyrimų įrangos centrų kūrimas slėniuose“ nuostatas, jis atitinka šį kriterijų. 

ir 

2. Projektas turi atitikti Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) ,,Santaka“ plėtros 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1170 

(Žin., 2008, Nr. 134-5201), nuostatas.* 
* Jeigu projektas atitinka Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) ,,Santaka“ plėtros programos 

priedo 9 punkte nurodytą įgyvendinimo 1.1 priemonę „Pastatyti mokslinių laboratorijų pastatą, įrengti 

inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas“ arba 1.2 priemonę „Įkurti ir įrengti nacionalinių atviros 

prieigos mokslinių tyrimų laboratorijų, numatomų Slėnio proveržio kryptyse, technologinę infrastruktūrą“, arba 

1.3 priemonę „Įkurti ir įrengti nacionalinio atviros prieigos Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų 

centro infrastruktūrą“, arba 1.4 priemonę „Įkurti ir įrengti nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos 

technologijų mokslo centro technologinę infrastruktūrą“ ir vykdytoją (-us), jis atitinka šį kriterijų. 

arba 
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3. Projektas turi atitikti Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) ,,Saulėtekis“ 

plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimu 

Nr. 1262 (Žin., 2008, Nr. 140-5560), nuostatas.* 
* Jeigu projektas atitinka Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) ,,Saulėtekis“ plėtros 

programos priedo 13 punkte nurodytą 1.1 įgyvendinimo priemonę „Pastatyti Nacionalinio fizinių ir 

technologijos mokslų centro pastatų kompleksą“ arba 1.2 priemonę „Įsigyti Nacionaliniam fizinių ir 

technologijos mokslų centrui skirtą atviros prieigos mokslo ir technologinę įrangą“, arba 1.3 priemonę „Pastatyti 

Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro pastato antstatą“, arba 1.4 priemonę „Įsigyti Nacionalinės ir 

tarptautinės prieigos daugiafunkcio itin trumpų impulsų lazerinio komplekso NAGLIS įrangą“, arba 1.5 

priemonę „Įsigyti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Civilinės inžinerijos centrui skirtą atviros prieigos 

mokslo ir technologinę įrangą“ ir vykdytoją (-us), jis atitinka šį kriterijų. 

arba 

4. Projektas turi atitikti Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) ,,Santara“ plėtros 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1263 

(Žin., 2008, Nr. 140-5561), nuostatas.* 
* Jeigu projektas atitinka Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) ,,Santara“ plėtros programos 

priedo 11 punkte nurodytą 1.1 įgyvendinimo priemonę „Suprojektuoti ir pastatyti Jungtinio gyvybės mokslų 

centro mokslinių laboratorijų pastatą“ arba 1.2 priemonę „Įsigyti Jungtinio gyvybės mokslų centro laboratorijų 

įrangą“, arba 2.1 priemonę „Suprojektuoti ir pastatyti Jungtinio inovatyvios medicinos centro (išskyrus 

Vaizdinimo ir branduolinės medicinos tyrimų centrą) pastatą“, arba 2.2 priemonę „Įsigyti Jungtinio inovatyvios 

medicinos centro (išskyrus Vaizdinimo ir branduolinės medicinos tyrimų centrą) atviros prieigos laboratorijų 

įrangą“, arba 3.1 priemonę „Pastatyti Gamtos tyrimų centro mokslinių laboratorijų sekciją (ant esamų pamatų 

Vilniaus universiteto Ekologijos instituto pastate)“, arba 3.4 priemonę „Įsigyti Jungtinio gamtos tyrimų centro 

laboratorijų įrangą“, arba 4.1 priemonę „Įsigyti mokslinių tyrimų įrangą Informacinių technologijų atviros 

prieigos centrui“ arba 6.1 priemonę ,,Perkelti Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, Gamtos mokslų 

fakultetą ir atitinkamus studentų bendrabučius, taip pat dalį Matematikos ir informatikos fakulteto (iš patalpų 

Vilniuje, Naugarduko ir Šaltinių gatvėse) į Slėnį“ ir vykdytoją (-us), jis atitinka šį kriterijų. 

arba 

5. Projektas turi atitikti programos „Bendroji nacionalinė kompleksinė programa“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK- 2336 

(Žin., 2008, Nr. 7-262; Nr. 122-4641), nuostatas.* 
* Jeigu projektas atitinka programos „Bendroji nacionalinė kompleksinė programa“ tikslus ir uždavinius bei veiklos 

„Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros 

kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“ nuostatas, jis atitinka šį kriterijų. 

ir / arba 

6. Projektas turi atitikti Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio 

sektoriaus plėtrai plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 

d. nutarimu Nr. 786 (Žin., 2008, Nr. 92-3663), nuostatas.* 
* Jeigu projektas atitinka Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus 

plėtrai programos priedo IV skyriuje įvardytą 1 įgyvendinimo bendrąjį 1.1 uždavinį „Pastatyti mokslinių 

laboratorijų pastatą, įsigyti laboratorinės įrangos“ arba 1.3 bendrąjį uždavinį „Įsigyti moksliniams tyrimams 

atlikti ir aplinkai stebėti skirtus laivus ir tyrimų įrangą“, arba 2.2 bendrąjį uždavinį „Kurti ir atnaujinti 

mokomąsias laboratorijas“ ir vykdytoją (-us), jis atitinka šį kriterijų. 

arba 

7. Projektas turi atitikti Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1130 

(Žin., 2008, Nr. 131- 5050), nuostatas.* 
* Jeigu projektas atitinka integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) ,,Nemunas“ plėtros 

programos priedo 12 punkte nurodytą įgyvendinimo 1.1 priemonę „Sukurti valstybės mokslo instituto Agrarinių 

ir miškų mokslų centro infrastruktūrą“ arba 1.2 priemonę „Įsteigti Žemės ir miškų ūkio jungtinį tyrimų centrą ir 

sukurti jo infrastruktūrą“, arba 1.3 priemonę „Įsteigti Miškų sektoriaus tyrimų, studijų ir plėtros centrą ir sukurti 

jo infrastruktūrą“, arba 1.4 priemonę „Įsteigti Maisto mokslo ir technologijų centrą ir sukurti jo infrastruktūrą“, 

arba 1.5 priemonę „Įsteigti Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninių žaliavų kokybės centrą ir sukurti jo 

infrastruktūrą“, arba 1.6 priemonę „Įsteigti Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centrą ir sukurti jo 

infrastruktūrą“, arba 1.7 priemonę „Įsteigti Augalų genetikos ir biotechnologijos centrą ir sukurti jo 

infrastruktūrą“, arba 1.8 priemonę „Įsteigti Agroekologijos ir augalų biopotencialo mokslo ir studijų centrą ir 

sukurti jo infrastruktūrą“, arba 1.9 priemonę „Įsteigti Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens 
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inžinerijos centrą ir sukurti jo infrastruktūrą“, arba 2.2 priemonę „Įgyvendinti mokslo ir studijų institucijų 

reorganizavimą“, arba 3.1 priemonę „Išplėsti studijų infrastruktūrą, agroinovacijų ekonomikos ir vadybos bei 

žemės ūkio mokslo, mokymo ir konsultavimo informacinių technologijų centrus Lietuvos žemės ūkio 

universitete“, arba 3.2 priemonę „Išplėsti studijų infrastruktūrą Lietuvos veterinarijos akademijoje“, arba 5.2 

priemonę „Plėtoti MTEP veiklą, kurti ir atnaujinti jai skirtą technologinę ir informacinę infrastruktūrą“ ir 

vykdytoją (-us), jis atitinka šį kriterijų. 

 

11. Patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio 

konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 
priemonės „Intelektas LT+“ remiamai veiklai – įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama 

naujos įmonės ir/ar kuriama ar plečiama esamos įmonės MTTP infrastruktūra – antrojo specialiojo 

atitikties projektų atrankos kriterijaus paaiškinimo pakeitimą, ketvirtojo specialiojo atitikties 

projektų atrankos kriterijaus ir jo paaiškinimo panaikinimą, penktojo specialiojo atitikties 

projektų atrankos kriterijaus ir jo paaiškinimo pakeitimus ir šeštojo specialiojo prioritetinio 

projektų atrankos kriterijaus paaiškinimo pakeitimą: 
 

Specialiųjų atitikties projektų atrankos kriterijų ir jų paaiškinimų pakeitimai: 

 

2. Projekto metu yra kuriamos naujos tyrėjų ir/ arba pagalbinio personalo darbo vietos arba 

plečiama fizinė infrastruktūra.* 
* Būtina įsitikinti, kad įgyvendinant projektą yra kuriamos naujos tyrėjų ir (arba) pagalbinio personalo 

darbo vietos arba plečiama fizinė infrastruktūra. 

4. Projektai turi atitikti Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos įgyvendinimo 2010–2013 

metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-750/V-1692 (Žin., 2010, Nr. 121-6192), 

nuostatas.* 
* Vertinama, ar projektas atitinka Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos įgyvendinimo 2010–

2013 metų priemonių plano 3.2 uždavinio „Skatinti didelį augimo potencialą turinčias įmones“ 3.2.6 priemonę 

„Teikti finansavimą verslo inicijuojamiems investiciniams MTEP infrastruktūros kūrimo projektams 

įgyvendinti“. 

 

Šeštojo specialiojo prioritetinio projektų atrankos kriterijaus paaiškinimo pakeitimas: 

 

6. Projektas sukurs ilgalaikes tyrėjų ir (arba) pagalbinio personalo darbo vietas įmonėse.* 
* Siekiama skatinti įmones vykdyti MTTP veiklą nuolat, nes tai sudarytų sąlygas įmonės 

konkurencingumą didinti ilguoju laikotarpiu. Todėl papildomi prioritetiniai balai bus skiriami projektams, 

kuriantiems kokybiškas, gerai apmokamas tyrėjų ir (arba) pagalbinio personalo darbo vietas įmonėse, 

pasižymintiems didesniu MTTP darbuotojų darbo vietų kūrimo efektyvumu. Šis kriterijus tiesiogiai prisidėtų 

prie veiksmų programos stebėsenos rodiklių, susijusių su verslo sektoriaus MTTP išlaidų didinimu, pasiekimo. 

 

12. Patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio 

konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 
priemonės „Inoklaster LT“ remiamai veiklai – Klasterio koordinatoriaus veikla, susijusi: tyrimų, 

kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimu; klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams 

pritraukti, organizavimu; klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) infrastruktūros valdymu ar 

administravimu; mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimu siekiant skatinti klasterio 

narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo 

ryšius – penktojo specialiojo atitikties projektų atrankos kriterijaus ir jo paaiškinimo 

pakeitimus: 

 

5. Projektas turi atitikti Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 163 (Žin., 2010, Nr. 23-1075), 

nuostatas.* 
* Būtina įsitikinti, kad projekto įgyvendinimas prisideda prie Lietuvos inovacijų 2010-2020 metų 

strategijos 23.1 tikslo „didinti Lietuvos integraciją į globalias rinkas („Lietuva be sienų“) 23.1.3 uždavinio 

„skatinti verslo tinklaveiklą ir prisijungimą prie tarptautinių inovacijų tinklų“ įgyvendinimo. 
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13. Patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio 

konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 
priemonės „Inogeb LT-3“ remiamoms veikloms – informacijos apie MTTP ir inovacijų programas, 

ES paramą verslo plėtrai, inovacinius projektus sklaida ir Lietuvos pasiekimams MTTP ir inovacijų 

srityje populiarinti: viešo pobūdžio informacinės medžiagos (taip pat garso ir vaizdo) kūrimas, 

rengimas ir sklaida, informacinių tinklalapių ir duomenų bazių kūrimas ir jų turinio palaikymas, 

dalyvavimas panašią veiklą plėtojančių užsienio ir tarptautinių organizacijų projektuose; viešosios 

paslaugos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kuriantiems, siekiantiems kurti ir diegti inovacijas, 

ir (arba) fizinių asmenų, ketinančių pradėti verslą, MTTP idėjų generavimui ir vystymui skatinti, 

susijusias su: verslo ir mokslo bendradarbiavimu bei inovacijų partnerystės skatinimu ir plėtra: verslo 

ir mokslo visuomenės bendradarbiavimo skatinimo priemonių įgyvendinimas, partnerių įmonėms, 

mokslo ir studijų institucijoms paieškos paslaugų teikimas, įmonių technologinių poreikių nustatymas 

ir partnerių suradimas, konsultavimas intelektinės nuosavybės apsaugos paslaugų, mokslinių tyrimų 

rezultatų komercinimo, technologijų perdavimo klausimais, inovacinių tinklų kūrimosi projektų 

inicijavimas, paramos inovacijoms teikimo paslaugų paklausos didinimas; informacinės pagalbos, 

konsultacijų administruojamų tarptautinių MTTP, inovacijų ir su jomis siejamų programų klausimais 

teikimu: galimybių dalyvauti tarptautinėse MTTP ir inovacijų programose ir panašią veiklą vykdančių 

organizacijų veiklose klausimais, nacionalinės, ES ir tarptautinės finansinės paramos gavimo 

klausimais inicijuojant ar įgyvendinant inovacijų plėtros projektus, elektroninių paslaugų diegimo 

klausimais; kita susijusi veikla įvairiai inovacijų plėtrai skatinti ir MTTP bei inovacijų aplinkai gerinti 

– specialiojo atitikties projektų atrankos kriterijaus paaiškinimo pakeitimus: 

 

Projektas turi atitikti Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 163 (Žin., 2010, Nr. 23-1075), 

įgyvendinimo priemonę, kuri yra nurodyta Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos 

įgyvendinimo 2010–2013 metų priemonių plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-750/V-1692 

(Žin., 2010, Nr. 121-6192; 2011, Nr. 20-1003).* 
* Vertinama, ar projektas atitinka Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos 23.2.2 punkte nurodyto 

uždavinio „Skatinti įvairių lygmenų ugdymo ir privataus sektorių verslumą“ priemonių įgyvendinimo plano 

2.2.1. priemonę „Teikti finansavimą inovacijų paramos įstaigų inicijuojamiems inovacijų populiarinimo, 

visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumo ugdymo, inovacijų partnerystės skatinimo ir inovacijų paramos 

paslaugų teikimo projektams įgyvendinti“ arba 2.2.6 priemonę „Parengti ir įgyvendinti priemonę, stiprinančią 

inovacijų sistemą, skatinančią smulkiojo ir vidutinio verslo įmones aktyviau plėtoti MTEP ir inovacijų veiklą“. 

 

14. Patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo 

didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonės „Invest LT-2“ remiamai veiklai – tiesioginės 

vidaus investicijos į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo 

pradžią ir plėtrą – pirmojo, trečiojo specialiųjų atitikties projektų atrankos kriterijų ir jų 

paaiškinimų pakeitimus ir trečiojo specialiojo prioritetinio projektų atrankos kriterijaus 

paaiškinimo pakeitimą: 
 

Specialiųjų atitikties projektų atrankos kriterijų ir jų paaiškinimų pakeitimai: 

 

1. Pareiškėjo bendras investicijų dydis įgyvendinant projektą ne mažesnis kaip 3 mln. litų arba 

nuo Investicijų projekto pradžios pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) tiesiogiai su 

Investicijų projektu susijusių naujų darbo vietų ir išlaikys šias darbo vietas ne mažiau kaip 5 metus.* 
* Siekiama skatinti įmones investuoti į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės 

paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Todėl pagal priemonę finansuojami tik tokie projektai, kurių Pareiškėjo 

bendras investicijų dydis įgyvendinant projektą ne mažesnis kaip 3 mln. litų arba nuo Investicijų projekto 

pradžios pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) tiesiogiai su Investicijų projektu susijusių naujų 

darbo vietų ir išlaikys šias darbo vietas ne mažiau kaip 5 metus. 

3. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 (Žin., 2012, Nr. 149-7630), 

nuostatas.* 
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* Projektai turi prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 44 punkto 

nuostatos įgyvendinimo – „Vienas jos įrankių – ekonominiais prioritetais pagrįsta investicijų strategija. 

Investicijos visų pirma turi būti nukreiptos į pramonės, kaip varomosios ūkio jėgos, efektyvumo didinimą ir 

plėtrą.“ arba 91 punkto nuostatos įgyvendinimo – „Didinsime Lietuvos ūkio konkurencingumą, pritraukdami 

efektyvias investicijas, skatinsime žaliojo augimo technologijas ir ekonominę veiklą, geriausiai tenkinančias 

ilgalaikius visuomenės poreikius, mažinančias sąnaudas, didinančias produktyvumą ir darančius mažesnį 

poveikį aplinkai.“ 

 

Trečiojo specialiojo prioritetinio projektų atrankos kriterijaus paaiškinimo pakeitimas: 

 

3. Tiesiogiai su Investicijų projektu susijusių sukurtų naujų darbo vietų skaičius.* 
* Siekiama skatinti įmones investuoti į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės 

paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Todėl papildomi prioritetiniai balai bus skiriami projektams, kuriantiems 

ilgalaikes darbo vietas įmonėse. 

 

15. Patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo 

didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonės „Garantijų fondas“ remiamai veiklai – finansų 

inžinerijos priemonės – garantijų fondo – įgyvendinimas (prisiimant dalį garantijų išmokų rizikos dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos garantijų institucijos suteiktų garantijų finansų įstaigoms 

už smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų įsipareigojimų vykdymą) – specialiojo atitikties projektų 

atrankos kriterijaus ir jo paaiškinimo pakeitimus: 
 

Projektas atitinka 2001 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 887 „Dėl 

smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros“ nuostatas.*  
* Pareiškėjas turi teisę teikti garantijas, kuriomis užtikrinamas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų 

įsipareigojimų vykdymas finansų įstaigoms. Pareiškėjo visiškai ar iš dalies neįvykdytus suteiktose garantijose 

numatytus įsipareigojimus finansų įstaigoms, kurių įvykdymą garantavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

pagal pareiškėjo suteiktas garantijas, įvykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

 

16. Patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė 

infrastruktūra“ priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ remiamoms 

veikloms – susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias 

technologijas; naujų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų statyba – pirmojo specialiojo atitikties 

projektų atrankos kriterijaus paaiškinimo pakeitimą, antrojo specialiojo atitikties projektų 

atrankos kriterijaus ir jo paaiškinimų pakeitimus: 
 

1. Projektas turi atitikti Investicinius planus, suderintus su šilumos tiekimo licenciją išdavusia 

institucija.* 
* Kadangi šios priemonės tinkami pareiškėjai yra reguliuojamos įmonės, projektui numatytos investicijos 

turi būti suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK), jei šilumos tiekimo 

įmonė realizuoja daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus arba su savivaldybe, jei įmonė realizuoja mažiau nei 

10 GWh šilumos per metus. Derinimas vykdomas, kad būtų užtikrintas investicijų poreikio pagrįstumas. 

VKEKK ir savivaldybės suderina projektus, atsižvelgdamos į tam tikrus parametrus, tarp kurių yra ir kokybės 

reikalavimų užtikrinimas, patikimumas ir saugumas. Suderinimas užtikrina, kad investicijos būtų nukreiptos 

šilumos tiekimo sistemos saugumui ir patikimumui užtikrinti. 

2. Projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 (Žin., 2012, Nr. 80-4149), 

nuostatas.*  
* Projektas turi prisidėti prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo, t. y. 

projektu bus didinamas šilumos perdavimo efektyvumas, nuosekliai gerinant šilumos perdavimo infrastruktūrą, 

kaip numatyta šios strategijos 69 punkte. 

 

17. Patvirtinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 

2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. 

birželio 1 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2012)3491, 3 prioriteto „Aplinka ir darnus 

vystymasis“ priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“, 



 11 

pagal kurią projektai atrenkami konkurso būdu, remtinoms veikloms – katilinių, tiekiančių šilumą 

į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę; termofikacinių 

elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro 

keitimas į biomasę; naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir 

prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo 

sistemą); naujų efektyvių termofikacinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, 

išskyrus sąvartynų dujas (biodujos, kurios susidaro savaime skaidantis sąvartynų atliekose esančioms 

organinėms medžiagoms), statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma 

sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą) – ketvirtojo specialiojo atitikties projektų atrankos 

kriterijaus ir jo paaiškinimo pakeitimus: 
 

4. Projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 (Žin., 2012, Nr. 80-4149), 

nuostatas.* 
* Projektas turi prisidėti prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo, t. y. 

projektu didinama elektros ir šilumos energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis galutiniame 

energijos suvartojime kaip numatyta šios strategijos 10 punkte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėsenos komiteto pirmininkė    Loreta Maskaliovienė 

 


